Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik
Mikrofinans ve sosyal girişimcilik bileşeni (1) Dezavantajlı gruplar ile mikro
girişimler için mikro kredi ve (2) Sosyal girişimciliğin geliştirilmesi olmak üzere
iki tematik alandaki eylemleri desteklemektedir. Bu kapsamda, mikro
girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen dezavantajlı kişiler ve işgücü
piyasasından dışlanma riski yaşayan kişileri istihdam eden mikro girişimler için,
mikro finansman imkânlarına erişimin sağlanması, aracı finansal kurumların
kurumsal kapasitelerinin ve sosyal yatırım piyasasının geliştirilmesi
desteklenecektir. Bu çerçevede, yıllık ciro veya bilançosu 2 milyon avronun
altında olan ve 10 kişiden az işçi çalıştıran mikro işletmeler için 25.000 avroya
kadar finansman desteği sağlanması öngörülmektedir. Aynı şekilde, yıllık cirosu
veya bilançosu 30 milyon avroyu geçmeyen ve kolektif yatırım kuruluşları
(yatırım ortaklığı/fonu) olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 avroya kadar öz
sermaye, öz sermaye benzeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla
finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
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Programın temel hedefleri, (1) İstihdam, sosyal işler ve sosyal içerme
alanlarında AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi, (2)
İşgücü piyasası politikaları ve sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi, (3)
AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili bir şekilde uygulanmasının
sağlanması, (4) Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam
fırsatlarının arttırılması, (5) Dezavantajlı gruplar, mikro girişimler ve sosyal
girişimler için finansmana erişilebilirliğin arttırılmasıdır.
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, Avrupa Komisyonu tarafından
yürütülmektedir.

PROGRAMIN BİLEŞENLERİ
PROGRESS
Ülkemizin katılım sağladığı PROGRESS bileşeni, (1) İstihdam, (2) Sosyal koruma ve
içerme ile (3) Çalışma şartları olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların
iyileştirilmesi konusunda destek sağlamaktadır. Bu bileşen kapsamında kaliteli ve
karşılaştırmalı analitik bilginin geliştirilmesi ve yayılmasına, etkili ve kapsayıcı
bilgi paylaşımına, karşılıklı öğrenme ve diyaloğun kolaylaştırılmasına; sosyal
politika ve işgücü piyasası yeniliklerinin test edilmesine ve AB politikalarının
uygulanmasının teşvik edilmesine yönelik projeler finanse edilmektedir.

Programın ülkemiz içinde koordinasyonundan Avrupa Birliği Bakanlığı
sorumludur.
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Program kapsamında genel hedef ve amaçlar doğrultusunda teklif çağrıları
yayımlanmakta olup, başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna
yapılmaktadır. Açık çağrılar Avrupa Komisyonunun İstihdam, Sosyal İşler ve
İçerme Genel Müdürlüğünün web sitesinden yayımlanmaktadır.
Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve proje teklif çağrılarına
http://ec.europa.eu/social/easi ve https://www.ab.gov.tr/easi adresinden
erişilebilir.

PROGRESS bileşeninden kamu kurum ve kuruşları ile yerel yönetimler, istihdam
hizmeti sağlayıcıları, sosyal ortaklar, özel sektör kuruluşları, STK’lar,
yükseköğretim kurumları ve araştırma enstitüleri faydalanabilmektedir.
Ayrıca, Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi
uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenmektedir.

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014–31 Aralık 2020 döneminde
nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal
dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi
konularına destek verilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Programın bütçesi 920
milyon avrodur. Bütçenin %61’i PROGRESS bileşeni; %18’i EURES bileşeni ve
%21’i Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşeni için ayrılmıştır. 2015 yılında
imzalanan Program Katılım Anlaşması ile ülkemiz, Programın aday ülkelere
açık olan PROGRESS ile Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenine katılım
sağlamaktadır.

PROGRESS bileşeni kapsamında finanse edilebilecek faaliyetler şunlardır:
- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler,
etki analizleri, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve
uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test
edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması,
- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler,
yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri,
işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için
sistemlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi,
- Destek faaliyetleri: ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma
gruplarının organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.
PROGRESS bileşeni kapsamında
kaynaklarından sağlanmaktadır.
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